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Cerveja Devassa terá que alterar propaganda
considerada de teor racista

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) determinou que o grupo responsável pela
produção da Devassa altere o polêmico anúncio da cerveja Devassa Negra. Segundo o órgão, a propaganda
continha informações e associações ambíguas de teor racista e sexista.  A decisão foi comunicada na última
quarta-feira (29) à Ouvidoria da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), em
resposta ao processo instaurado e encaminhado pelo órgão ao Conar e ao Ministério Público.

Além de evidenciar o corpo da mulher negra, o conteúdo continha a seguinte frase: “É pelo corpo que se
reconhece a verdadeira negra. Devassa negra encorpada. Estilo dark ale de alta fermentação. Cremosa com
aroma de malte torrado”. O Conar entendeu que as infrações cometidas pela publicidade estão previstas nos
artigos do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária.

Para o ouvidor da Seppir, Carlos Alberto de Souza e Silva Júnior, houve a propagação de veiculação de uma
imagem deturpada da mulher negra. "A frase utilizada na peça associa a imagem de uma mulher negra à
cerveja, reforçando o processo de racismo e discriminação a que elas estão submetidas historicamente no
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 Comentário de Euza Brandão 9 horas atrás
Realmente foi  errada essa forma desta cerveja realizar sua propaganda usando a mulher
negra e praticamente fazendo racismo. .

 Comentário de maria cristina batista alves 19 horas atrás
Concordo, com alguns companheiros, estão tão preocupados com a nossa mídia, pois ela esta
dando vazão para um protesto consciente com fala inscrita que está deixando muitos sem chão
para o preconceito, dai vão ter que nós engolir ou vão ter que mudar o seu conceito para o
preconceito.    

 Comentário de selmo reis ontem
Em tudo na vida, devemos ver uma oportunidade para algo de positivo ser feito.

E interessante, como os racistas estao cada vez mais desesperados por destruir nossa etnia,
se olharmos positivamente, veremos, que, como a Biblia diz em proverbios de Salomao: "Nada
vale, nada vale, dirá o comprador, mas, indo-se, então se gabará." Prov. 20:14, e o mesmo
que dizer, na atualidade: quem desdenha quer comprar...Por isso, e hora de respondermos a
nossos admiradores secretos de forma inteligente e profissional. Processemos tais individuos e
usemos o dinheiro deles para nos educarmos e nos tornarmos seus competidores. Ta
passando da hora... Pastor Selmo Reis.

 Comentário de Roberval de Oliveira ontem
Caros Companheiros-

Além de expressamos nossa opinião de repúdio aqui, sugiro também, aos que ainda não o
fizeram que:

 1. Visite o site da Cerveja Devassa e registre seu repúdio a prapaganda racista deles;

  http://www.devassa.com.br/contato.php?send=1

 2. Divilgue em email e em nossas midias sociais e pedindo a todos boicote a essa empresa de
baixo nível.

  Abaixo minha mensagem enviada e eles.

  "  Em pleno 2012, em meio a tantas discussões sobre racismo, como voçes podem terem a
ousadia de exporem abertamentre seu esse racismo e sexismo contra a mulher negra? Nunca
beberei sua cerveja e divulgarei ao máximo em minha lista, para todos boicotem seu produto."-

Adicionar uma
Discussão

Exibir todos

Racismo
Iniciado por Domingos
S. Mr. Black (UFBA ).
13 horas atrás .

Aniversários

Aniversários de Hoje
Cibelenia

Dar um
presente

Gilsilene
Dar um

presente

John Lokke
Dar um

presente

Obter badge

Badge

Rádio ONU

Entrevista: Luís Carrilho

Brasil mostra redução
sustentada na
desigualdade social, diz
Banco Mundial

Julgamento do ex-
presidente da Libéria
termina em abril

ONU Mulheres procura
projetos para reforçar
papel feminino no mundo

ONU indica que 2011 foi
ano crítico para direitos
humanos

Verdicto do julgamento
de Charles Taylor em
Abril

ONU Mulheres doa US$
10,5 milhões para
projetos de
empoderamento

Estudo da ONU analisa

Tags: propaganda, racismo

Compartilhar Twitter

Exibições: 1780

< Post Anterior

Brasil e que é caracterizado, entre outras manifestações, pela veiculação de estereótipos e mitos sobre a sua
sexualidade”, considerou. 

Atuação do Conar
O Conar é uma organização não governamental cujo objetivo é impedir a publicidade enganosa ou abusiva
que cause constrangimento ao consumidor ou a empresas. O órgão é formado por publicitários e
profissionais de outras áreas. A missão principal é o atendimento à denúncias de consumidores, autoridades,
associados ou formuladas pelos integrantes da própria diretoria. Todas as denúncias passam pela avaliação
do Conselho de Ética, com garantia de direito de defesa aos responsáveis pelo anúncio. Uma vez que seja
confirmada a denúncia, a organização recomenda alteração ou suspensão completa da veiculação do
anúncio. 
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